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Wstęp
Celowość podjęcia tem atu wiąże się ściśle z poważnym problemem sys

temowym, występującym w specjalistycznej Bibliotece Instytutu Studiów 
nad Rodziną UKSW. Problem ten dotyczy sfery więzi łączących gromadzo
ne przez Bibliotekę dokumenty z zakresu nauk o rodzinie ze zgłaszanymi 
potrzebam i czytelniczymi oraz informacyjnymi środowiska.

Zam ierzenie budowy słownika języka haseł przedmiotowych dla pi
śmiennictwa z zakresu nauk o rodzinie stanowi naturalną konsekwencję 
działalności pionierskiego Instytutu Studiów nad Rodziną.

Instytut Studiów nad Rodziną został założony przez ks. abpa prof. dra 
hab. Kazimierza Majdańskiego, który postawi! sobie za cel stworzenie sys
tem u nauk o rodzinie1. Studia poświęcone rodzinie były wprawdzie już 
wcześniej prowadzone w różnych środowiskach naukowych, jednak w In
stytucie Studiów nad Rodziną podjęto myśl o stworzeniu całościowego sys
tem u nauk o rodzinie. Stało się tak dzięki wprowadzeniu do program u na
ukowego i dydaktycznego Instytutu zasady interdyscyplinarności2.

Ważny kontekst sytuacyjny, będący również inspiracją do podjęcia opra
cowania języka informacyjnego, służącego zarówno charakterystyce rze
czowej dokumentów, jak i obsłudze pytań czytelniczych, stwarza kom pute
ryzacja Biblioteki Instytutu Studiów nad Rodziną.

Najpilniejsze problem y wymagające rozwiązania w Bibliotece Instytu
tu Studiów nad Rodziną to: dostosowanie języka informacyjnego do spe
cyfiki zapotrzebowań użytkownika i pracownika informacji, określenie

1 M etodyczną poprawność tego zam iaru potwierdziła nauka głoszona przez Vaticanum II 
w słowach: „D latego też badanie m etodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli 
tylko prowadzi się je  w sposób prawdziwie naukowy i z poszanow aniem  norm  moralnych, n a 
praw dę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy, bowiem świeckie i sprawy wiary wy
wodzą swój początek od tego sam ego B oga” (KDK, 36).

2 Założenia dotyczące interdyscyplinarności nauk o rodzinie wymagają konsekwentnego 
jej stosowania, zarówno od nauczycieli, specjalistów w poszczególnych dziedzinach, jak  i od 
słuchaczy, zdobywających specjalizację w zakresie tych nauk.



zakresu dziedziny wiedzy, dla której będzie stosowany oraz sposobu wy
korzystania środków, za pom ocą których realizowany będzie określony 
system informacji.

W związku z tym istotnym argum entem  przemawiającym za podjęciem 
omawianego tu zadania, jest przystąpienie do opracowywania słownika, 
którego celem poza funkcją informacyjną jest pomoc w zewnętrznej i we
wnętrznej integracji systemu nauk o rodzinie, charakteryzującego się fak
tyczną interdyscyplinarnością.

1. Problemy metodyczne budowy języka ze szczególnym uwzględnie
niem projektowania zasobu leksykalnego

-  Charakterystyka dziedziny, dla której tworzony jest słownik.
-  Określenie obszarów interdyscyplinarnych.
-  Sposoby gromadzenia zasobu leksykalnego (ustalenie preferencji) -  

analiza wybranych kwerend.
-  Wstępny etap poszukiwań -  modyfikacja artykułów przedmiotowych 

przejętych ze Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.
Metodyka projektowania języka informacyjno-wyszukiwawczego dla 

systemu informacji z zakresu nauk o rodzinie, obszaru interdyscyplinarne
go, wiąże się z ukazaniem złożoności problemów. Dotyczą one zarówno 
określenia dziedziny wiedzy, precyzyjnego scharakteryzowania przewidy
wanych użytkowników -  przyszłych odbiorców informacji dostarczanej 
przez system, jak również charakteru i wielkości zbiorów oraz środków, za 
pomocą których będzie realizowany określony system informacji.

Sytuacja ta wymaga więc przedstawienia systemu nauk o rodzinie, który 
zakłada funkcjonalne powiązanie zajmujących się rodziną dyscyplin. Sys
tem ten, który jest już w Instytucie Studiów nad Rodziną realizowany, obej
muje wzajemnie wspomagające się nauki: nomotetyczne, czyli normatyw
ne, idiograficzne, czyli opisowe oraz stosowane.

Podstawy normatywne systemu nauk określa antropologia teologiczna 
i filozoficzna poprzez analizę bytów i zachodzących pomiędzy nimi relacji, 
czyli przez próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym coś jest. W opar
ciu o odpowiedź na to pytanie, etyka wskazuje na fundam entalne upraw
nienia człowieka i jego powinności, a wtórnie zasady odnoszące się do two
rzonych przez ludzi struktur. Tak opisany uniwersalny model rodziny jest 
realizowany w konkretnym kontekście historycznym, który zmusza do 
uszczegółowienia ocen i wyznaczników postępowania.

Tworzywa dla normatywnego, a zarazem przystosowanego do bieżących 
warunków i potrzeb modelu rodziny, dostarczają nauki o człowieku. Obej
mują one wiedzę przyrodniczą, psychologiczną i spoleczno-historyczną, 
a więc biologię, medycynę, psychologię, pedagogię, socjologię, etologię,
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nauki ekonomiczne i polityczne, demografię oraz dyscypliny zajmujące się 
środkami masowego przekazu. Ten typ nauk koncentruje się na rejestracji, 
opisie i wyjaśnieniu konkretnych zdarzeń, czyli na empirycznym badaniu 
rzeczywistości. Dostarczają one diagnoz i opracowują prognozy, ale nie 
mogą wkraczać w kompetencje nauk normatywnych. Nie oznacza to dys
pensowania się nauk opisowych od ocen funkcjonalnych. Nauki idiogra- 
ficzne inspirują poszukiwania nauk normatywnych, a także osadzają ich 
ustalenia w realiach życia współczesnego.

Wyłoniony z tego współdziałania układ aksjologiczny stanowi z kolei 
tworzywo dla poszukiwań podejmowanych przez nauki stosowane, na przy
kład: politykę społeczną, rodzinną i ludnościową, ekonomikę, terapeutykę 
psychologiczną i medyczną, pedagogikę oraz duszpasterstwo rodzin.

Kluczową dyrektywą metodologiczną systemu nauk o rodzinie jest zasa
da interdyscyplinarności istotnie różniąca się od multidyscyplinarności. In
terdyscyplinarność nie jest bowiem sumarycznym zbiorem dodawanych do 
siebie informacji zaczerpniętych z różnych dziedzin wiedzy. Zmierza do 
osiągnięcia funkcjonalnie powiązanej wizji całościowej, przybliżanej i obja
śnianej przez ujęcia cząstkowe, ale nie dającej się sprowadzić do ich sumy.

Tak więc rzeczywistość małżeństwa i rodziny winna być rozpatrywana 
w omawianym systemie nauk pod właściwym dla poszczególnych nauk ką
tem  widzenia, przy zachowaniu ich własnej procedury badawczej. W ujęciu 
interdyscyplinarnym, zasadą integrującą omawiany system nauk, jest dąże
nie do scharakteryzowania małżeństwa i rodziny oraz wyprowadzenia z te
go wszechstronnych wniosków. W tym dążeniu wszystkie nauki badające 
rzeczywistość małżeństwa i rodziny, powinny się ze sobą zbiegać. Powinny 
się nawzajem wspierać nie rezygnując przy tym z własnej autonomii3.

System nauk o rodzinie został pomyślany jako organiczna całość. Obej
muje ona i stawia następujące pytania:

a) czym coś jest? (np. małżeństwo, rodzina, ojcostwo, macierzyństwo);
b) jak się przejawia i jak funkcjonuje w konkretnych kategoriach prze- 

strzenno-czasowych, kulturowych, społeczno-gospodarczych itp.?;
c) jakie być powinno, by odpowiadało własnej tożsamości?
d) co należy w tym celu zrobić? (operacjonalizacja).
Odpowiedzi na te pytania poszukuje się przez harm onijną współpracę 

nauk normatywnych, opisowych i stosowanych złączonych wspólnym ce
lem, czyli promocją małżeństwa i rodziny, a więc wspieraniem osób tworzą
cych owe wspólnoty i osiągających swój rozwój w urzeczywistnianiu speł
nianych w nich ról.
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3 J. Kłys, Uwagi dotyczące dziaialności ISN aR  ATK w Łom iankach po zatwierdzeniu „na
uk o rodzinie”, (mps).
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Konsekwentna realizacja założeń systemowych opartych na przedsta
wionym paradygmacie wymaga od wszystkich specjalistów ciągłego uświa
damiania sobie konstrukcji systemu i miejsca oraz znaczenia podejmowa
nych prac badawczych w strukturze całości nauk o rodzinie. Chodzi o usy
tuowanie każdego tem atu w relacjach: nadrzędności, podrzędności, rów- 
noznaczności i kojarzeniowych, a więc o określenie bliższych i dalszych ob
szarów pokrewnych.

Dla potrzeb projektowania języka informacyjnego dla systemu nauk 
o rodzinie, niezbędne jest zbudowanie „drzewa klasyfikacyjnego”. W przy
szłości stać się ono powinno podstawą klasyfikacji opracowywanego pi
śmiennictwa z dziedziny nauk o rodzinie.

Fragmenty takiego „drzewa” -  na przykładzie nauk politycznych -  
przedstawione zostały poniżej.



Z  uwagi na poszukiwanie najlepszego rozwiązania dotyczącego wyboru języ
ka informacyjno-wyszukiwawczego dla systemu informacji z zakresu nauk o ro
dzinie -  przy uwzględnieniu charakteru zapotrzebowań użytkownika informacji 
-wydaje się celowe przedstawienie zalet języka haseł przedmiotowych.

Język haseł przedmiotowych, często nazywany „językiem katalogu 
przedmiotowego”, „językiem spisów przedmiotowych”, stosowany jest 
głównie w bibliotekach w katalogach przedmiotowych. W słowniku tego ję 
zyka obowiązuje formalne kryterium porządkowania haseł przedm ioto
wych -  do odszukania tem atu wystarczy znajomość układu abecadłowego.

Zaletą słowników języka haseł przedmiotowych jest to, że mogą zawierać 
bogatą terminologię naukową i techniczną. Spełniają zatem warunek po
wszechności stawiany słownikom języków informacyjno-wyszukiwawczych.

Słownictwo języka haseł przedmiotowych ma postać wyrazów lub wyra
żeń języka naturalnego. Wygodne jest więc stosowanie go zarówno przez 
indeksatora, jak i użytkowników.

W języku haseł przedmiotowych obowiązuje gramatyka pozycyjna. Dotyczy 
ona stałej kolejności występowania tematu i określników. Język ten może być 
stosowany w tradycyjnych i zautomatyzowanych systemach informacyjnych.

O wyborze języka haseł przedmiotowych dla systemu informacji z zakresu 
nauk o rodzinie w dużej mierze zadecydowały wymienione zalety tego języ
ka, a także fakt, że słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodo
wej, z którego we wstępnym etapie poszukiwań metody budowy słownika ko
rzysta Biblioteka Instytutu Studiów nad Rodziną, jest najnowszym słowni
kiem tematów i określników, dostępnym w Polsce w wydaniu książkowym.

Słownik ten jest też podstawą opracowania przedmiotowego w Prze
wodniku Bibliograficznym, którego opisy wykorzystywane są w wielu bi
bliotekach, również w Bibliotece Instytutu Studiów nad Rodziną.

Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej będzie 
więc podstawową pomocą metodyczną dla tworzącego się systemu infor
macji z zakresu nauk o rodzinie. Z  pewnością umożliwi pełną kontrolę 
słownictwa i relacji, będących podstawą tworzenia sieci odsyłaczy. W prak
tyce będzie to oznaczało w m iarę jednoznaczne wyrażenie treści dokumen
tów, unikanie sformułowań synonimicznych i formalnie niepoprawnych. 
Ważną pomocą jest jego wersja komputerowa, z której korzysta Biblioteka 
Instytutu, tworząc bazę słownika z zakresu nauk o rodzinie4.

Poszukiwanie metody budowy słownika języka haseł przedmiotowych 
dla systemu informacji z zakresu nauk o rodzinie powinno zmierzać w kie
runku wytyczenia zakresu pola semantycznego tego języka. Określenie te
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4 Por. J. Sadowska, Kom puterow a edycja haset przedm iotowych, Z agadnienia Informacji 
Naukowej 1987, nr 1, s. 67-73.



go zakresu podyktowane jest z kolei charakterystyką zbiorów, które są gro
m adzone i opracowywane.

Biblioteka Instytutu Studiów nad Rodziną gromadzi:
-  Piśmiennictwo specjalistyczne z zakresu problematyki małżeństwa 

i rodziny (około 60% księgozbioru stanowią publikacje zagraniczne, głów
nie w językach: niemieckim, francuskim, włoskim, angielskim). Zbiór ten 
to przede wszystkim dzieła syntetyczne, j ak również szczegółowe m onogra
fie dotyczące wybranej problematyki.

-  Dokum enty Instytutu Studiów nad Rodziną. Są to publikacje pracow
ników naukowych Instytutu Studiów nad Rodziną, sprawozdania z kongre
sów, sympozjów, konferencji, wycinki prasowe dotyczące Instytutu etc.

-  W ybrane bibliografie z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny. 
Znajomość potrzeb informacyjnych użytkownika ma istotne znaczenie

dla efektywności działalności informacyjnej5. Zapotrzebowania te zwykle 
zgłaszane są w formie zapytań informacyjnych przekształcanych następnie 
w instrukcję wyszukiwawczą.

Schemat czynności w procesie wyszukiwania informacji przedstawiono
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5 E. Chmielewska-Gorczyca, B. Sosińska-K alata, Inform acja naukow a z elem entam i na- 
ukoznawstwa, Warszawa 1991, s. 198.



M ateriałem wyjściowym dla tworzenia leksyki języka haseł przedmioto
wych są słowa kluczowe charakteryzujące informację z danej dziedziny wie
dzy. Słowo kluczowe jest wyrażeniem przejętym zwykle z tekstu dokumentu 
(tytułu, spisu treści, przedmowy, itp.), charakteryzującym treść dokumentu6.

Poszukiwanie słów kluczowych rozpoczyna się od przeglądania aktual
nych wydawnictw encyklopedycznych i terminologicznych. Podstawę dobo
ru słownictwa stanowią m.in.:

1) Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej,
2) najnowsze wydania encyklopedii powszechnej PWN,
3) najnowsze wydania słowników terminologicznych,
4) najnowsze wydania encyklopedii dziedzinowych,
5) klasyfikacje piśmiennictwa innych bibliotek o pokrewnym obszarze 

zbiorów.
Przykładem słownika terminologicznego z zakresu nauk o rodzinie jest 

przygotowana w Instytucie pierwsza edycja „Słownika małżeństwa i rodzi
ny” pod red. ks. bpa prof. dra hab. E. Ozorowskiego7.

Drugą formą poszukiwań jest indeksowanie8 reprezentatywnego zbioru 
dokumentów i zapytań informacyjnych.

Zapytanie informacyjne formułuje użytkownik w języku naturalnym. 
Opracowanie zapytania polega przede wszystkim na precyzyjnym sformu
łowaniu tem atu przez użytkownika i ustaleniu aspektu, w jakim tem at ma 
być rozpatrywany. Powstaje więc charakterystyka słowna. Opracowane 
szczegółowo zapytanie przekształcone zostaje następnie w taką postać, aby 
jego podstawową treść semantyczną można było przedstawić za pomocą 
szeregu słów kluczowych.

115

6 G ram atykę języka słów kluczowych stanowią reguły indeksowania współrzędnego. C ha
rakterystyczne dla niego jest to, że pomiędzy użytymi wyrażeniami zachodzi jedynie relacja 
współwystępowania w tekście, a więc każde z nich może sam odzielnie pełnić funkcję wyszuki
wawczą. Por. J. Sadowska, T. Turowska, Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczo
we, Warszawa 1990, s. 77.

1 Słownik ten podaje katolicką naukę o małżeństwie i rodzinie. Zgrom adzony w nim m ate
riał mieści się w obrębie nauk uprawianych w Instytucie Studiów nad Rodziną. Cechą charak
terystyczną opracowanych haseł jest interdyscyplinarność. Jeden przedm iot posiada tu wiele 
ujęć. Zaznacza się to już  w doborze haseł. H asła odzwierciedlają współczesny stan wiedzy 
o m ałżeństwie i rodzinie. Jeszcze bardziej interdyscyplinarność dochodzi do głosu w samych 
hasłach. Oczywiście, wiele haseł specjalistycznych funkcjonuje tylko w jednej dyscyplinie na
ukowej. Są to tzw. pojęcia techniczne. W iele jednak  z nich występuje na obszarze różnych na
uk. Takimi są zwłaszcza małżeństwo i rodzina. Są także pojęcia jakby pomocnicze, a jednocze
śnie podstawowe dla rozum ienia małżeństwa i rodziny: pojęcie Boga, Chrystusa, Kościoła, 
człowieka, mężczyzny, kobiety, komunii, wspólnoty. W ymagają one szczególnie w ieloaspekto
wego ujęcia, (por. bp E. Ozorowski, Przedm owa, w: Słownik m ałżeństwa i rodziny, red. bp 
E . Ozorowski, W arszawa-Łomianki 1999, s. V II).

8 Indeksow anie w języku haseł przedm iotowych nazywane jest tem atow aniem .



W Bibliotece Instytutu Studiów nad Rodziną prowadzona jest kartoteka 
zgłaszanych zapytań informacyjnych. Analizie poddane zostaną niektóre z nich:

Przykład 1.
Zapytanie informacyjne -  M atki samotnie wychowujące dzieci.
Słowa kluczowe: matka, dziecko, wychowanie, rozwód, samotność, m a

cierzyństwo, zasiłki, alimenty, praca kobiet, dziecko pozamałżeńskie.
Przykład 2.
Zapytanie informacyjne -  Autorytet rodziców.
Słowa kluczowe: rodzice, autorytet, wychowanie, rodzina, władza rodzi

cielska, prestiż, matka, ojciec.
Przykład 3.
Zapytanie informacyjne -  Świętość życia.
Słowa kluczowe: życie, świętość, sacrum, przekazywanie życia, płodność, 

wartość życia.
Przykład 4.
Zapytanie informacyjne -  Wychowanie seksualne.
Słowa kluczowe: wychowanie, płeć, wychowanie do miłości, dziewczyna, 

chłopak, życie rodzinne, płodność, dojrzewanie.
Przykład 5.
Zapytanie informacyjne -  Problem  tradycji, tolerancji w wychowaniu.
Słowa kluczowe: tradycja, obyczaje, przodkowie, dziedzictwo, relacje 

międzypokoleniowe, wychowanie, tolerancja, liberalizm.
Końcowym etapem  jest przekształcanie zgromadzonego słownictwa na 

słownik języka informacyjno-wyszukiwawczego. Przekształcanie to polega 
na właściwej transformacji zapytania informacyjnego, podanego za pom o
cą słów kluczowych na wyrazy języka informacyjnego.

Źródłem  leksyki w pierwszym -  wstępnym etapie poszukiwania metody 
projektowania naszego słownika jest Słownik języka haseł przedmiotowych 
Biblioteki Narodowej. Słownik ten rejestruje wszystkie jednostki leksykal
ne wykorzystywane w tym języku informacyjno-wyszukiwawczym. W języ
ku haseł przedmiotowych jednostkam i leksykalnymi są tematy, tematy 
z dopowiedzeniami i określniki. Jednostki leksykalne zarejestrowane 
w Słowniku jhp BN podawane są w postaci tzw. artykułów przedm ioto
wych. W praktyce dotyczy to tylko tematów, gdyż określniki są jedynie wy
liczone w postaci list zamykających Słownik jhp BN. Artykuł przedmiotowy 
zbudowany jest z jednostki głównej oraz z innych jednostek z nią związa
nych. W przypadku słownika jhp BN jest to tem at z określnikiem i inne te
maty z nim związane relacjami paradygmatycznymi: nadrzędności, pod- 
rzędności, równoznaczności oraz kojarzeniowymi9.
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9 J. Sadowska, Instrukcja tem atow ania i katalogu przedmiotowego, Warszawa 1991, s. 90-91.



W celu utworzenia bazy słownika języka haseł przedmiotowych dla pi
śmiennictwa z zakresu nauk o rodzinie przejęto wybrane artykuły przed
miotowe ze Słownika jhp BN, które zostały poddane modyfikacji. Spośród 
zanalizowanych 1352 artykułów przejętych wybrano 20 i określono dla nich 
status terminu:

PM  -  artykuł przedmiotowy przejęty, zmodyfikowany;
P Z -  artykuł przedmiotowy przejęty, zmodyfikowany w całości (pozostał 

tylko temat).

Propozycja modyfikacji artykułu przedmiotowego przejętego ze Słowni
ka jhp BN

Słownik jhp BN 
Rodzina
TS Grupy społeczne 
TK Macierzyństwo 
TK  Małżeństwo 
TK Ojcostwo
TK Przysposobienie do życia w rodzinie 
TK W ładza rodzicielska 
TK Wychowanie w rodzinie 
TW Dziecko 
STA TU S/RK P

Projektowany słownik jhp dla piśmiennictwa z zakresu nauk o rodzinie
Rodzina
NU Familia
N U  Podstawowa komórka społeczna 
NU Ród
TS W spólnota naturalna
TK Dziecko
TK Funkcje rodziny
TK Karta Praw Rodziny
TK Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
TK Macierzyństwo
TK Ojcostwo
TK Osoby starsze w rodzinie 
TK Pokrewieństwo i powinowactwo 
TK Polityka rodzinna 
TK Przysposobienie do życia w rodzinie 
TK Rodzeństwo
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TK Rodzicielstwo 
TK Typologia rodzin 
TK W ładza rodzicielska 
TK Wychowanie w rodzinie 
TW  Instytucja 
TW  Małżeństwo
ZOB T E Z  -  Rodzina z odpowiednimi określnikami np. Rodzina -  na

uczanie Kościoła; Rodzina -  prawo 
STATUS/RK PM

W  pierwszej fazie modyfikacji tem at przejęto bez zmian. Na podstawie 
analizy źródeł informacji i dokumentów gromadzonych w Bibliotece Insty
tutu uznano, że użytkownicy, którzy poszukiwaliby literatury poprzez taki 
term in mogą posłużyć się term inam i NU: „Familia”, „Podstawowa kom ór
ka społeczna”, „Ród” jako wyrazami bliskoznacznymi.

Podjęto decyzję o dodaniu  term inów  odrzuconych (na podstaw ie NU 
generow ane są odsyłacze całkow ite). W Słowniku jhp  BN jako tem at 
szerszy TS występują „G rupy społeczne”. Zadecydow ano, by tem atem  
szerszym TS była „W spólnota n a tu ra ln a”, ponieważ rodzina jest p ier
w otną grupą społeczną zakodow aną w naturalnej skłonności mężczyzny 
i kobiety.

Temat „M ałżeństwo” w Słowniku jhp BN występuje jako tem at skoja
rzony TK. W projektowanym  słowniku tem at ten przeniesiono do grupy 
tem atów węższych TW  chcąc pokazać cechę małżeństwa (rodzina, która 
nie ma dzieci).

D odano również wiele tematów szerszych ze względu na fakt, że Biblio
teka Instytutu Studiów nad Rodziną podjęła się tworzenia słownika dla sys
temu informacji z zakresu nauk o rodzinie.

Poniżej przedstawiono przykład modyfikacji dwóch kolejnych artykułów 
przedmiotowych:

Słownik jhp BN 
Macierzyństwo 
TK Ciąża 
TK Kobieta 
TK Rodzina
TK Urlopy wychowawcze 
STATUS/ R K P

Projektowany słownik jhp  dla piśmiennictwa z zakresu nauk o rodzinie 
Macierzyństwo



TS Rodzicielstwo 
TK Ciąża
TK Dziecko pozamałżeńskie 
TK Kobieta 
TK M atka samotna 
TK Odpowiedzialne rodzicielstwo 
TK Poród 
TK Rodzina
TK Świadczenia społeczne 
TW Macierzyństwo duchowe 
TW Macierzyństwo naturalne 
STATUS/ RK PM

2. Wersja komputerowa słownika języka haseł przedmiotowych dla pi
śmiennictwa z zakresu nauk o rodzinie

Do projektowania słownika wykorzystano program  M AK10. Pierwszą fa
zę tworzenia słownika języka haseł przedmiotowych w wersji kom putero
wej rozpoczęto od przeglądania Słownika języka haseł przedmiotowych Bi
blioteki Narodowej również w wersji kom puterowej11.

W  tym celu zapoznano się ze strukturą bazy tego słownika oraz ze struk
turą artykułu przedmiotowego -  rekordu (dokum entu).

Drugą fazę stanowił wybór artykułów przedmiotowych ze Słownika jhp 
BN kojarzących się z naukami o rodzinie. Zadanie to polegało na maksy
malnym wyczerpaniu możliwości tego Słownika. Z  wybranych artykułów 
przedmiotowych utworzono listę zaznaczonych terminów. W ybrane arty
kuły przedmiotowe po dokonaniu selekcji i walidacji stały się podstawą dla 
powstającego słownika z zakresu tych nauk.

Na podstawie bazy Słownika jhp BN (baza „pierwotna”) i listy zaznaczo
nych dokumentów, założono bazę danych (baza „nowa”).

W celu uzyskania kompletnej informacji o wszystkich przejętych artyku
łach postanowiono scharakteryzować ilościowo przejęte słownictwo.

W związku z tym, że „nowa” baza została wzbogacona o status rekordu, 
którego nie było w bazie „pierwotnej” postanowiono dla wszystkich przeję
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10 W B iblio tece In sty tu tu  S tudiów  nad  R odziną p ak ie t M A K  jes t wykorzystywany 
p rzede  wszystkim do  tw orzenia bazy słow nika, jak  rów nież do  tw orzen ia  w łasnej bazy k a 
talogow ej.

11 W  wersji kom puterow ej projektow anego Słownika jhp nauk o rodzinie skopiowano b a 
zę Słownika jhp  BN, nadając jej nazwę SŁOW NIK, który stanowi pom oc m etodyczną w two
rzeniu bazy S L -R O D Z  (por. A. Skurska, Nauki o rodzinie. Poszukiwanie metody budowy 
słownika języka haseł przedm iotowych, Warszawa 1995, s. 31, (mps).
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tych artykułów przedmiotowych przygotować oznaczenia wskazujące na to, 
w jakim  stadium modyfikacji znajduje się dany rekord, czyli artykuł przed
miotowy „nowej” bazy. Są to następujące oznaczenia:

p artykuł przedmiotowy przejęty bez zmian
PM artykuł przedmiotowy przejęty zmodyfikowany
PZ artykuł przedmiotowy przejęty zmodyfikowany w całości 

(pozostał tylko tem at)
w artykuł przedmiotowy własny nowy rekord

W końcowym etapie prac dokonano próby zmodyfikowania 20-tu arty
kułów przedmiotowych.

Zakończenie
Przedstawione zagadnienie miało na celu opisanie metody budowy 

słownika języka haseł przedmiotowych dla piśmiennictwa z zakresu nauk 
o rodzinie.

Szanse wykonalności omawianego projektu dadzą się określić dopiero 
w toku praktycznej, precyzyjnie podjętej realizacji.

Obecnie konieczne wydaje się:
-  koordynowanie działalności w zakresie budowy słownika poprzez 

opracowywanie zakresów tematycznych dla poszczególnych dyscyplin w ca
łym obszarze interdyscyplinarnym,

-  opracowywanie wskazówek metodycznych dla specjalistów definiują
cych system nauk o rodzinie,

-  kontrolowanie i ujednolicanie zasobu leksykalnego wprowadzanego 
do słownika.

Słownik języka haseł przedmiotowych dla systemu informacji z zakresu 
nauk o rodzinie powinien być słownikiem „otwartym”, stale aktualizowa
nym. Należałoby wyraźnie określić zasady rozbudowy i przebudowy słowni
ka. Słownik ten powinien też spełnić istotną funkcję porządkowania pi
śmiennictwa z zakresu nauk o rodzinie a przez to skutecznego uczestnictwa 
w procesie komunikacji naukowej.

Alina Skurska: Searching for a method to compile a language dictionary 
of subject entries for the family sciences literature

Searching for a m ethod to  build a language dictionary o f such subject entries 
constitutes a natural consequence of the pioneering activity of the Institute for S tu
dies on the Family at Cardinal Stefan Wyszyński University.
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Designing a language which would help to seek and inform for a system of infor
m ation on family sciences, the interdisciplinary area, is linked closely with a serious 
system problem arising in the specialistic Library of the Institute. It relates both to 
determ ining the field of knowledge, precisely characterizing the future information 
users and to the nature and extension of catalogues and means used to build the de
fined information system. The compilation of a dictionary of family sciences ought 
to fulfil its essential function of putting the catalogues in order and, consequently, 
add to an effective participation in the process of scientific communication.


